Generalforsamling 2022
Tirsdag den 15’ marts 2022 kl. 19.00 i kantinen, HR Udviklingshuset, Skolevej 4.
Referat
Til stede: 47 stemmeberettigede medlemmer, samt 6 repræsenteret ved fuldmagt.

1. Valg at dirigent
Ulf Nørulf blev forslået og valgt uden modkandidat.
Ulf konstaterer at forsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Han foreslog at vores 2
suppleanter, Leif Møller og Søren Thomsen som stemmetællere. Det blev vedtaget.

2. Formandens og udvalgenes beretning
Formandens beretning, v Jørgen Thomsen
Her er den skriftlige årsberetning for 2021 indsat:

Vi startede 2021 med, som alla ved, at Danmark stadig var lukket ned på grund af covid 19. Foråret kom,
og vi fik bådene i vandet, uden at vide hvad der kom til at ske, men der kom ingen gæster syd fra, så vi
startede med to måneder, uden mange gæster. Da der blev åbnet for sejler fra Slesvig-Holsten, kom der
gæster til Dyvig, vi oplevede også at danskerne kom i større antal end vi var vant til, så da vi sluttede
midt i oktober, var besøgstallet på højde med 2020.
Vi var igen noget usikker på hvordan og hvornår gæsterne kom, eller om der kom nogle i det hele taget.
For ikke at komme for langt bagud med at vedligeholde vor havn, valgte vi at tro på det at de kommer og
når de kommer, skal vor lille perle se godt ud. Som i nok har set har bro 2 fået ny tømmer, og klubhuset
ny varmepumpe. Her skal der lyde en stor tak til dem som kom og hjalp.
I slutningen af sæsonen fik bestyrelsen tilbud om et stort sponsorrart, så der kunne etableres et vand
legeborg/vandsportsanlæg, som bestyrelsen takker ja til. For at det kan etableres, skal der søges
tilladelse fra flere myndigheder, lægges planer for hvor og hvordan det bliver muligt, stor tak. Når nu hele
projektet er færdig, er det meningen at borgen er for alle, det er en betingelse fra giverne at alle må
benytte den, også dem som ikke kommer sejlene eller ligger i vor havn, med andre ord der er ikke nogen
der bliver smidt ud, som vi har set andet steds.
Igen har vi og ikke mindst vores gæster haft stor glæde af vores havnemester og assistent, og hvis man
ser på de mange gæster, som kommer igen, år efter år er det bland andet deres fortjeneste. De er kendt
og elsket i det ganske land og Tyskland, for den gode service, den venlige, men bestemte betjening på

havnen og i butikken, og det at Dyvig altid er nydelig og ren. Stor tak til dem som hele sommeren er med
til at det er sådan.
Erling og Helle er lige nu en smule ophængt på grund af dødsfald m.m. i familien, så derfor vil de ikke
være i havnen fast når vi begynder at gøre både klar, det skal de heller ikke, men jeg håber ikke vi
kommer til at høre brok fra medlemmer om hvor er havnemesteren er. Er der noget vi skal gøre så ring til
mig, ellers kan vi ved fælles hjælp nok klare det.
Efter sidste generalforsamling var jeg glad for den opbakning der var, for at flere medlemmer deltager i
at ting bliver gjort, nogle ville komme med idéer til hvad der skal til for at vores havn bliver ved med at
være fyldt med gæster, men men! Jeg mangler handling bag ord og derfor er der et punkt på evt. hvor vi
igen er nødt til at diskutere igen, hvad gør vi.
Som afslutning på min beretning vil jeg takke alle som bidrager til at vi har et dejligt sted, hvor roen og
hyggen dominere.
Bemærkninger til beretningen:
Søren Thomsen fortalte at der 3 gange var blevet indkaldt til møde i ”udviklingsgruppen”, men at de var
blevet aflyst på grund af Covid 19. Gruppen er stadig aktiv.
Kjeld og Hjalle (Hans Kristensen) er ved at gøre stenmolen gangbar, den bliver en adgangsvej til den nye
hoppeborg. Man skal svømme fra stenmolen til borgen. Omkring 40 m. De har brug for hjælp til dette
arbejde.
Der blev spurgt om der var krav til livredder ved anlægget? Det er der ikke, men det skal godkendes en gang
om året, ligesom legepladsen. Der bliver opsat et skilt, som fortæller at brugen er på eget ansvar.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
Junior afdelingens beretning, v. Jørgen Thomsen.
Afdelingen har fået en opblomstring i 2021. Der er nu 12 medlemmer og optimistjollerne har været på vandet
mange gange. I år vil Junior afdelingen afholde et sommerstævne over 3 dage. (24/6-26/6). Der forventes stor
aktivitet på havnen i disse dage, da der også vil være mange pårørende til sejlerne.
Kapsejladsudvalgets beretning, v. Kent Münch
Kapsejladsudvalget står for 2 aktiviteter i DB, onsdagssejladser og Last Fight.
Onsdagssejladserne kom i gang 2 uger senere end normalt på grund af Covid-19 restriktioner. Alligevel blev
der afholdt 11 sejladser hvor 12 både deltog. Alle var dog ikke med hver gang. Stor tak til de medlemmer som
står bag sejladserne: Dommere, medhjælpere og køkkenpersonale.
Last Fight fik derimod en trist udgang. Deltagerantallet har i mange år været stabilt på omkring 40-45 både. I
2019 vendte det pludseligt og har siden været stærkt faldende. Sidste år var 24 både tilmeldt, heraf 9 på
turbanen. Det umuliggjorde en fornuftig løbsinddeling på kapsejladsbanen. Samtidigt var der kun 82 tilmeldte
til Fighterfesten, heraf 27 inviteret. Normalt har vi været 130-150 til festen. Vi kunne se frem til at stort
underskud, alene musikken koster 8.000 kr. dertil kommer leje at telt samt maden.
Vi valgte at aflyse stævnet og betalte alle indskud tilbage.

Kapsejladsudvalget har besluttet at sætte Last Fight på pause. Der er brug for nye kræfter, hvis den skal tages
op igen, under en eller anden form. Ingen af de fremmødte på generalforsamlingen meldte sig.
Der bliver sandsynligvis ingen Last Fight i 2022.
Kajakafdelingens beretning, v. Henrik Karlsen
I foråret/sommeren 2021 har der været 7 tilmeldte til det obligatoriske kajakkursus. Heraf bestod 6 som nu
må ro alene i kajak.
Kajakmedlemmerne har været flittigt på vandet omkring Nordals. Nogle har roet rundt om Møn, roet i
Smålandsfarvandet-Sydfynske øhav- Lillebælt og i Silkeborg søerne.
Jeg har selv, som kajakinstruktør været på et skræddersyet førstehjælpskursus.
Jeg har ligeledes været et vinterkursus i november måned, hvor vi, iført tørdragter, udførte selvredning og
makkerredning. Vi prøvede at opholde os i det kolde vand i lang tid, og forstod alvoren og respekten for det
kolde vand. Her lærte vi at sætte pris på ulden inder-beklædning.
Vi trænede bugsering af en træt kajakroer og fik slæbt en roer som var faldet ud af sin kajak til land.
Det hele fandt sted på en dag med blæst og bølger, så det var meget realistisk.
I år bliver der ingen kajakkurser, da jeg fra den 3’ april tager til Østgrønland /Scoresbysund og vender først
tilbage ved udgangen af oktober.
Festudvalgets beretning, v. Doris Harvest.
Vi har i årets løb kun haft et arrangement og det var Afrigger festen. Den var til gengæld en stor succes med
51 deltagere, som havde en fornøjelig aften. Dusco leverede musikken og der var sang og dans til midnat.

3. Regnskab for 2021
Erhard Thomsen gennemgik bådelaugets regnskab, samt delregnskaber fra Kapsejladsudvalget og Junior
afdelingen.
Bemærkninger fra salen:
Vi har haft en udgift på omkring 62.000 kr. til at afhjælpe Wi-Fi problemer. Søren Thomsen tilbyder sin
assistance ved fremtidige udfordringer, så vi kan spare penge her.
Finn Lausten fortæller at der er muligheder for refusion af afgifter til vand, spildevand og el. Lover at sende
oplysninger til Erhard.
Henrik Carlsen spørger hvor indtægterne fra kajakkurserne er bogført. Det er under ”Diverse indtægter”
Kapsejladsudvalget har fået Knobets formue på 43.605 overført til deres konto. Dette beløb er låst og kan kun
bruges til Knobets aktiviteter. Det har været nødvendigt at foretage denne manøvre for at tilfredsstille
bankens krav til os. Alle konti skal administreres af DB, ikke af de enkelte udvalg.

4. Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen: 2 stk. vedtægtsændringer i §5.
1. Sløjfning af dette afsnit:

Aktive medlemmer, der ikke mere har båd kan søge om at få kontingentet nedsat til det til enhver tid
gældende kontingent for passive medlemmer. Nedsættelsen træder i kraft fra og med den
efterfølgende kontingentopkrævning.
Der blev lavet en afstemning ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kræver at mindst 75 % af de
stemmeberettigede stemmer for. Der var et solidt flertal, som opfyldte kravet.
2. Betalingsperiode for kontingent og pladsleje ændres til februar måned.
Forslaget blev også vedtaget ved håndsoprækning. (75% kravet opfyldt).
Begge vedtægtsændringer er nu trådt i kraft.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud for 2022 og 2023
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Aktivt medlemskab 1200 kr.
Passivt medlemskab 200 kr.
Indskud foreslås uændrede. (11.000 kr. for køl/motorbåd og 2.750 for joller)
Vedtaget.

6. Valg af formand
På valg er:
Jørgen Thomsen - Genvalgt

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen, på valg er:
Anders Bruun - genvalgt
Elmo Hansen - genvalgt
Kent Münch - genvalgt
Palle Brock - genvalgt
Valg af 2 suppleanter, på valg er:
Leif Møller - genvalgt
Søren Thomsen - genvalgt
Valg af revisorer, på valg er:
Benny Vikke Madsen - genvalgt
Jens Kristensen, modtager ikke genvalg.
Poul Erik Antonisen blev indvalgt i stedet.

8. Valg til udvalg:
Juniorudvalget, på valg er:
Lene Thomsen - genvalgt
Pia Troelsgaard Mosekjær - genvalgt
Kapsejladsudvalg, på valg er:
Linda Maron (Kontaktperson) – Udtræder
Bjarne Jepsen - genvalgt
Kent Münch - genvalgt
John Jørgensen - genvalgt
Kajakafdelingen, på valg er:
Bent Jollmann (Kontaktperson) - genvalgt
Festudvalg, på valg er:
Doris Harvest (Kontaktperson)
Else Sørensen
Jørgen Sørensen
De 3 medlemmer ønsker ikke at forsætte. Jørgen takkede for det store arbejde de har udført gennem
mange år, hvor de har arrangeret en masse gode fester for bådelauget.
Heldigvis meldte 3 andre medlemmer sig til.
Annette Fine
Betina Sørensen
Morten Andersen.
Knobet, på valg er:
Edith Nielsen - genvalgt
Kirsten Jørgensen - genvalgt

9. Eventuelt
Jørgen: Jeg savner at medlemmerne i højere grad uopfordret udfører små reparationer, når de ser ting som
trænger til en kærlig hånd. Det kunne være er søm i et bræt som skal bankes på ned, en lås som skal smøres
etc. Der er også en skam at alle vores mågeskræmmere ikke er opsat på broerne. Materialerne ligger ellers lige
klar. Kommentar fra salen: Måger er ikke det store problem mere, derfor er de ikke opsat.
Betina synes ikke bestyrelsen ikke har udnyttet arbejdsgrupperne nok. Siden de blev oprettet i 2020, er hun kun
blevet kontaktet 1 gang.
Poul Antonsen. Ikke alle kan arbejde om formiddagen, så det kan være svært at deltage i fællesarbejde.
Iris mangler generelt kontaktpersoner, som man kan henvende sig til. Der kunne f.eks. være en for hver bro.

Palle efterlyser medlemmer til at passe den nye hoppeborg i løbet af sommeren. Lufttrykket skal kontrolleres
jævnligt, hvor tit ved vi ikke. Der blev lagt en liste frem, hvor flere skrev hvor flere skrev sig på. Der er plads
til flere, så kontakt Palle hvis du vil være med.
Der blev spurgt om projektet med at opføre en ny dækmole, som skal give plads til flere store både. Jørgen
svarer at det er udskudt lidt, da vi har mange andre projekter i gang lige nu.
Hvem ejer den gamle udtjente LA krydser? Bestyrelsen kender ejeren og er ved at få en skriftlig tilladelse til at
afhænde båden.
Iris efterlyste plan for bådstativer på bakken. De havde selv oplevet, at det var svært at få deres stativ frem til
bådoptagningen, da andre stativer blokerede. Det fungerer pt. ikke. Claus, som har ansvar for området,
beklagede at det havde været svært. Der kommer en tegning, som viser området hvor de skal stå. For mange
stativer er ikke opmærket, det kan gøre det svært at holde orden. Bestyrelsen flytter ikke stativerne, når de er
anbragt af ejerne.
Generalforsamlingen slutter kl. 20.48.
Jørgen takkede Ulf for god ledelse af mødet.

Dato 18.03.2022

____________________________
Kent Münch (Referent)

____________________________________
Ulf Nørulf (Dirigent)

